
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุดรธานี  ภาค ๘

ส่งสอบ ๒,๑๖๒ คน ขาดสอบ ๖๗๓ คน คงสอบ ๑,๔๘๙ คน สอบได้ ๙๘๐ คน สอบตก ๕๐๙ คน (๖๕.๘๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๑
นายธนวัช โคตรบุตร

๒๖/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๒
นายพิชัยศึก กันทเสน

๒๓/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๓
นายอนันต์ สัพโส

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๔
นายภานุวัตร งอยผาลา

๒๔/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๕
นายพรหมรินทร์ ภูจำปา

๑๘/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๖
นายอมร เขือนพันธ์

่

๑๘/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๗
นายมนัสชัย อินทร์เหล่าใหญ่

๑๖/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๘
นายพงษ์เพชร พิมเพ็ง

๒๓/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๐๙
นายปญญา ขำผิวพรรณ

๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๐
นายกรุงศรี ยืนนาน

๐๙/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๑
นายลมรันต์ สุระขันต์

๑๖/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๒
นายรัด บุญเกิด

๒๔/๐๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๓
นายวัลลภ อ่างทอง

๐๕/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๔
นายจักรพรรณ์ เกิดสินธุ์

๒๒/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๕
นายทศพล ลาภเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๐๐

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๖
นายเรืองศักดิ

์

หลาบหนองแสง
๑๗/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๗
นายราเชนทร์ จำปาอ่อน

๑๐/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๘
นายคำภู ปกปอง

๑๕/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๑๙
นายอุทิศ ทวีทรัพย์

๑๔/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๐
นายพายุ แหล่จันคำ

๑๕/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๑
นายไมตรี วรรณกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๒
นายบดินทร์ นามนิตย์

๒๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๓
นายวุฒิชัย เจริญสุข

๑๐/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๔
นายสังคม วังคีรี

๑๘/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๕
นายธนเศรษฐ์ กุลวัฒนาพันธ์

๑๖/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๖
นายณเรศ ทูลแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๗
นางภรณ์นภัส ภูริศรี

๒๐/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๘
นางจันทนา บุตรราช

๒๗/๐๙/๒๕๐๘

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๒๙
นางกอบแก้ว คำวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๐
นางสาววงเดือน สืบวงษา

๒๘/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๑
นางสาวรจนา พรมโกฏิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๒
นางสาวกนกอร อำนาจเจริญ

๒๓/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๓
นางกนกวรรณ หล้าคอม

๓๐/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๔
นางสาวบุษยมาศ บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๕
นางสาวหนูเดือน สุวรรณการ

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๖
นางสาวกฤษณา ไทยรัตนกุล

๑๘/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๗
นางสาวจรันญา ปกสังคเนย์

๒๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๘
นางสาวจุฑามาศ บุดดีคำ

๒๔/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๓๙
นางสาวศรีจันทร์ ปองคำพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๑๐

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๐
นางเย็นฤทัย สีดาห้าว

๒๐/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๑
นายศักดิชัย

์

สวัสดิสาร
๐๖/๑๐/๒๕๐๙

เรือนจำกลางอุดรธานี วัดมัชฌิมาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ พาลไสว

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงสโรชา ไชยคำ

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงกชวรรณ เอียลอด

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายทวีโชค พรมพุทธ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายมนตรี สิมสีพิมพ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายวัชระ สุอึง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงนันธิดา ท่อแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายภานุพงษ์ ใจนำ

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
วัดท่าสว่างศรีไพฑูรย์

 

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๐
นางสาวเพ็ญพักตร์ ขนันแข็ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช วัดศรีเมืองคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๑
นางสาวเฟองฟา ส่องแจ้ง

๐๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช วัดศรีเมืองคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๒
นางสาววราภรณ์ ถินไพบูลย์

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช วัดศรีเมืองคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๓
นางสาวปทฐานันท์ จันทรพิมพ์

๐๕/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายพิพัฒน์ แก้วสีดา

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายพีรพล ใจกล้า

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายภูผา อุปฮาด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงเสาร์ประภา กุลมะโฮง

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงทักษพร ผงทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงศศินิภา ต้นเค้า

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงปาริชาติ แสนโยธะกะ

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยศาสตร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายวิศรุต เทียมภัค

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กชายธนกร หีบแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแอง วัดสังคาว  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายทินภัทร ดอนชัยสงค์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงพรชนก สารีโท

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปญญาใส

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงสุดาพร คำบุญ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงกมลพร สิงห์พันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุพิญญา แก้วเมืองน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ศิริบุญมี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงรมวริน มาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง
วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงวีรนุช ปูคะธรรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงพรรณชมพู สนองผัน

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน วัดสุวรรณุทการาม  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงสิริกันตา คำจันทร์ศรี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง วัดตูมคำ  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงอรนุช กุลนาวงศ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ชำนิโลก

๐๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายชลธิชา บัวดัง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงปวีณา สำรวย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงกัลญากรณ์ กงแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ด่านระหาร

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายอภิวัฒน์ วรวงศ์ษา

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายศิราวุท หังษาบุตร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กองสุวรรณ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายภัทรพล เดชไชย

๐๕/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กชายวรวิช ภูมิตัง

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายพีรภัทร์ อ้อมนอก

๑๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายวรกันต์ โคตรวิทย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงวิยะดา ธุระพระ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงสุภวรรณ ภูมิตัง

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสุภนันท์ ภูมิตัง

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงกรรณิกา วิเศษเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงพรรณนิภา โสดาวิชิต

๑๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงสาวิตรี คำสี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงจิรภาพร หารินไสล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๓ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงสุวนันท์ สิงคลีบับภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงกันยารัตน์ กองอำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงภิญญดา กองสุวรรณ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายศักรินทร์ ธาตุมี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายฐิติกร พาดำเนิน

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายสิทธิโชค กอไหล

๒๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ สร้างช้าง

๑๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายหฤษฎ์ ด่านระหาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายดาราพงศ์ เวียงอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายธนพล โมรา

๓๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายณัฐพล รัตนคุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงปยะณัฐ ปรีจิตต์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงกุลกานดา เสนามิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพิยะดา นิละกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงธิมาพร อุภัยพรม

๒๖/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา มณีชืน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงนิตยา พิลาเทศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงพิมลพร ทีหลวง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา ชัยมาตย์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงอาทิตติยา แก่นวงศ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงปราริชาติ ประจงสาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๖
นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์

๑๘/๐๔/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๗
นางมยุรี นามบุญมี

๑๓/๐๙/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน วัดนาคาเทวี  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๘
นางสาวนัศริน อำมะพะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๑๙
นางสาวอาทิตยา พันธุ

๒๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๐
นายอนุพงษ์ โพธิชัย

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๑
นางสาวพิกุลเกษ โนนอ่อน

๑๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๒
นายสิรวิชญ์ สังข์ทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๓
นายธนกร ศรีบุตตะนา

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๔
นายธนากร สรสุขกุล

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๕
นายธวัชชัย ตะแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๖
นายการัญู ไชยยา

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๗
นางสาวจิราพรรณ คำเวียง

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ วัดสระบัว  

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายตะวัน บัวเงิน

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

อด ๔๖๕๙/๐๑๒๙
เด็กชายธนโชติ บัวเงิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านด่าน

วัดปาสว่างจิตนิมิตวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๔ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงเกวลิน บาคำ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

พยุงแดน
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๒
เด็กหญิงทิพย์สุดา ถึงสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงธัญญธรณ์ บัวทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๔
เด็กหญิงนันธิญา ไชยวรรณ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายบุญลอด อินทร์ลา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงพรยมล อินทร์ลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงพัชรพร ดาขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๘
เด็กชายวรวุฒิ ยางชุม

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา วัดปาอัมพวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๑๓๙
เด็กชายทัศน์ไท คำทะเนตร

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงนิสา อินโสภา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายนที พันธ์งาม

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายปรมินทร์ คำเมืองคูณ

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายกิตติวัฒน์ รักษาโสม

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายธวัชชัย แก้วนำคำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงจันทรวิมล พลยศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงชลธิชา สว่างรุ่ง

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงพิมพา โทสุระ

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงฟาใส ชัยนันท์

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงภรทิชา เหล่าโสด

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงปรารถนา พิมพ์ศรี

๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงรัชดา ศรีวันทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุมิตรา หาวะบุตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายภราดร พิลึกเรือง

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายธนากร เฮ้าบุญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายสมิต นรสีหา

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงนารีรัตน์ คงสตรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สารีโท

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงนิรชา เสมสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๕๙
เด็กหญิงสายสุดา สมเพ็ชร

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงเยาวพา สานนท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๑
เด็กชายไพศาล ถนอมกุล

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงชนิตา ไชยสร

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุวนี มีชาติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงจิราภรณ์ สาระบุตร

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๕ / ๒๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงจันทรัตน์ ลีบาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงปยะดา รัตนอาษา

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงนริศรา สาระบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ลำบัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงไพลิน ครุฑราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกกลาง วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๐
นายพยุงศักดิ

์

ผาจวง
๐๑/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๑
นายเทียนชัย สิงขอนอาจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๒
นางสาวมณีรัตน์ สาครเจริญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๓
นางสาวธนพร มะณีชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๔
นางสาวพิสมัย หงษ์สีทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๕
นางสาวพิชชาภรณ์ คงวันดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านนานำชุ่ม วัดหลวงเพ็ญ  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงนิรชา โคตรเงิน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงนำฝน เสเมือง

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาแบก วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงปาริตา ปะเมโท

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาแบก วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๑๗๙
นายธีรภัทร์ ทิวะโต

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ วัดศรีมงคล  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๐
นางสาววานิจ จอมทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ วัดศรีมงคล  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๑
นางสาวอรจิรา จำปาวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ วัดศรีมงคล  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายธวัฒน์ พุธษา

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๓
เด็กชายนัฐวุฒิ สีนาท

๑๐/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายอานนท์ ชมภูมี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายอดิเทพ ยุชิ

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายวารี พงษ์แสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายวีรยุทธ รักษาศิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายยศภัทร ไชยคำภา

๐๒/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายภราดร จันทะชุม

๐๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงนัฐนารี นามมหาจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๑
เด็กชายกิตติพงศ์ ธรรมวงษ์ศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายธัชชัย กโรลแบร์ท

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายฐานวูฒิ สุทธิไกร

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายพีรพัฒน์ มาตะยา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๕
เด็กหญิงวาสนา สาไพวัลย์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๖
เด็กหญิงมุฑิตา จำปาสิม

๐๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๗
เด็กหญิงจุฑามาศ วาจาหวาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายสุรชัย ตาดำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายชิณวัฒน์ ชำนาญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๖ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายนครินทร์ ฤทธิมาลี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา

วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายพิสุทธิ

์

วงษ์สีหา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงสิริขวัญ โคตรทองหลาง

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายชัยนันท์ ทองเหลือง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายธีรนันท์ วรรณโส

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายกิตตินันท์ กวมทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กชายนราวิชญ์ คำเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายอัมรินทร์ ศิริชนม์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายเนตรนรินทร์ โสภา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงภัทรธิดา เมษา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงศุภวรรณ ขาวลา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๑
เด็กหญิงวิมลศิริ สุริยะจันทร์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ วัดสุวรรณาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๒
นายวัชระ ศรีลักขวา

๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๓
นายอภิวัฒน์ พรมสิทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๔
นายพีระพัฒน์ วิวัฒนะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๕
นายถิรนันท์ สุวรรณภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๖
นางสาวทัดดาว ประทุมศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม วัดใหม่สงเปลือย  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ ดันดัน

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายกรณ์ดนัย ศิริกิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงวรัญญา โสมาตย์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุง วัดจอมมะณีย์  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๐
นางสาวคนึงนุช สุคีพ

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๑
นางสาวจุฑารัตน์ กลางวาป

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๒
นางสาวปานฤดี เทียงธรรม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงสุชาดา สุตตาซ้าย

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรมแพง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงธนพร ทองดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมรูป

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายภราดร เวชัยภูมิ

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงพรธีรา เทียงธรรม

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงสุวณี ศรีสุโข

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงอังคณา ปญญาสิทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงกนิษฐา ไทยเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงนิศรา ทองทับไทย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๓
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ สอนสุภาพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภูพรรษา

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๗ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงสุพิชชา แก้วสาธร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงเปยทิพย์ กองแก้ว

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทมปาข่า วัดศรีชมภู  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๗
เด็กชายวรกันต์ วันคอยท่า

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายทศพล มูลอามาตย์

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายศฟงคาร หาระพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายอนุสิกข์ สิงห์แม่ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายชูเกียรติ มะนะกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๒
เด็กชายกฤษฏา โคตรแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๓
เด็กชายนวพล นาสะถิตย์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายญาณกร กลมเมือง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พิรหา

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กชายกฤษฏาพันธ์ ไชยธรรม

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายเจษฏา ทองปาน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ บรเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายปรัชญา สุขรมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหัวฝาย วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๐
นางเกตุสุวรรณ เมตตา

๑๕/๑๐/๒๕๐๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๑
นายสุวัฒน์ เมตตา

๑๖/๐๒/๒๕๐๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๒
นางสาวอัจฉรา โพธินา

์

๐๓/๐๕/๒๕๒๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๓
เด็กหญิงวรรณภา ข่ายเพ็ชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายอัครพล ทองประเทือง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายจตุรงค์ กุณจันทร์

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงมนต์นภา สามัคคี

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงวริศรา ภักดีผล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

โพธินอก

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงพิมพ์ดาว มโนวรรณ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงเกวลิน สุรสินธุ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายทินกร ทวีวัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายณัฐภัทร โปร่งนอก

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายยืนยง ยืงยืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๔
เด็กชายอภิวัฒน์ อินเรืองศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายวรพล ปราบพาล

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๖
เด็กชายจิรายุ เวชพันธ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๗
เด็กหญิงพจิรา หัดโนนตุ่น

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๘
เด็กหญิงวรนุช ทับศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงวิชญาดา อำภวา

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๘ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงเวธกา วงศ์กองแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุธิมา แสนจันแดง

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงพรรพษา รสจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๓
เด็กชายพรพิพัฒน์ ทวีวัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงอรอนงค์ สีสังข์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๕
เด็กหญิงอิศรา แสนคูณเมือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงกนวรรณ กุณจันทร์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายชินวัตร ทองน้อย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายหาญณรงศ์ สุ่มมาตย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๗๙
เด็กชายศิริวุฒ พวงพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายรวิพล คะนึกรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๑
เด็กชายภูมิเกียรติ คำไพรินทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงชาลิณีอร พรหมศิริ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๓
เด็กหญิงรัชปภา ชัยสิทธิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๔
เด็กหญิงพรพนิต ข่ายเพชร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๕
เด็กหญิงวิมลสิริ จักรนารายณ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๖
เด็กหญิงอริสา ปรังประโคน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๗
เด็กหญิงกันธิชา ภูกิงหิน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงศิรประภา เคนจันดา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๘๙ เด็กหญิงแพรทองพรรณ

สิทธิสูงเนิน

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงพิยดา จันปดตา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด วัดศิรินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๑
เด็กหญิงทิพปภา สาบก

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงจุฑามาศ แก้วจีน

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงพิมพกานน์ จำปาเหลือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๔
นายวัชรพงศ์ บุตรหลอด

๐๘/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๕
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

เทพคุณ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงศิริอาภา ภาโส

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๗
เด็กหญิงณิชาภัทร ภูคำใบ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีทา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๒๙๙
เด็กหญิงโสภิตา เกตละคร

๐๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ด้วงไทย

๐๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ

์

วัดสว่างอรุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงเต็มตรอง อะคะบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กหญิงแก้วตา วังพิมูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงไพลิน เหมือนสมัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงบุษกร ศรีแสง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๙ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายศิริพงษ์ แสงหิม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
วัดประเสริฐทรงธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายกรวิทย์ คำแสนเดช

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายจิรชัย ร่มจันทร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้ววงษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายจิระศักดิ

์

กะวีกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ค่าเจริญ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ กมลละคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๒
เด็กหญิงณิชา แรมลี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงปนัดดา มูลนานัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงปรียาณัฐ แก้วดวงดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๕
เด็กชายพีระพล แสนเสาร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายวรัญู วงษ์ละคร

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายวีระยุทธ หารธงชัย

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุกัญญา แก้ววงษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๑๙
เด็กหญิงสุชานาถ ปดชา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ วิสุทธิวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุภาพร แสงสว่าง

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายอุเทน จันทร์แจ่ม

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ประสมศรี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง วัดสะอาดเรืองศรี  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายคฑาธร แสงชมภู

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๕
เด็กหญิงนิตยา อรุณา

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๖
เด็กหญิงวิจิตรา ถาบุญเรือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายปริญญา มนฑานอก

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงรัชนีพร ภักดีแพง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนจำป วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงจารุวรรณ วันสวัสดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจิราวรรณ์ พรมจันทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายทนงศักดิ

์

อัมพวัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๒
เด็กหญิงนัชชา สิมศิริวัฒน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงนิภา ภูพวก

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๔
เด็กหญิงพนิดา บุญแสน

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงศศิธร อุดตะกะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงสุทธิดา สุขขาวาป

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงอรสา ผลบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงอินธิรา กาลวิบูลย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๓๙
เด็กหญิงกาญจนา จิกจักร

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๐ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายก้องเกียรติ อุดตะกะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๑
เด็กหญิงชฎาภรณ์ กิจคติ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๒
เด็กหญิงชนิสรา คำดี

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงบังอร สุขวรรณ

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายภากร อุดตะกะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ อุดตะกะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายสุริยา หาณุสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาตโยธี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงกัลยา สุโพธินอก

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงแก้วกัลยา สัพโส

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ วัดชัยภูมิ  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๐
นางสาวจุฑาทิพย์ มหาพรม

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๑
นางสาวชลธิชา ทองแสง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๒
นางสาวภัสรา ชาวยศ

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๓
นายสุทธิพงศ์ พันนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๔
นายชลธิชา ใจแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๕
นายจิราภรณ์ โสดา

๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๖
นายชุติพร พันนาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๗
นางสาววิภาวดี พลหาร

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๘
นายกฤษณบดินทร์ จำปาฉิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๕๙
นายไชรวัฒน์ กองพล

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๐
นางสาวเกลวลิน สายสุภาพ

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๑
นางสาวธิดาพร พลประเสริฐ

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๒
นางสาวบุญรัตน์ นาคประสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๓
นายดนุพล เขือนสีอ่อน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๔
นายอัจฉราวุฒิ กุลด้วง

๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๕
นางสาวญาตาวี สิงห์หะ

๒๒/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๖
นายณัฐวัฒน์ พระจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร วัดจักเสตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายจักรพรรดิ

์

สิทธิรุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีทุม

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๖๙
เด็กชายคมสันต์ กันประกอบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายณรงค์ฤทธ์ สุกรรณ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายอนุวัฒน์ ภูขำ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๒
เด็กชายสุธินันท์ ชัยวึด

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแหง

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงปนัสยา ม้าวแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๑ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงตรีชฏา คำประภา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงสุนิสา ขาวอบทม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงเกศริน พานคำ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๘
เด็กชายวิรวัฒน์ เมฆกกตาล

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๗๙
เด็กชายสุภัชชา ทองเขียน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงนฤมล ทองพระจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงอุไรพร นิกรแสน

๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงสุรัสสา สังแก้ว

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงอนุศรา อุบลบาน

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงสมฤทัย อินหล่ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๕
เด็กหญิงนาฏฤดี สีนวน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรดา พนาลิกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๗
เด็กหญิงอาทิตยา พันธ์ชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงอรพิน บุญเชิด

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายศรัณู ภูขำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุทารัตน์ ประชาชิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงวรรณิศา เมณท์กูล

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกาลึม วัดตาลก่อง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๒
แม่ชีจิดาภา แก้วพิชัย

๒๘/๑๒/๒๔๙๙

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๓
อุบาสิกาวาสนา ชนะนอก

๑๔/๐๖/๒๕๑๔

วัดนาหลวง วัดนาหลวง  

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๔
นางสาวศศิธร พรมน้อย

๐๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงลักขณา วงเวียน

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงปภาวี จันทร์สว่าง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านแวง วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายธนากร สิงห์วงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงอรนี ชัยภูมี

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๓๙๙
นางพรชัย เกษีสังข์

๑๖/๐๙/๒๕๐๗

วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๐
นางฉวีวรรณ เหม็นหล้า

๐๖/๑๐/๒๕๐๙
วัดโพธิชัยศรี

์

วัดโพธิชัยศรี

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายชนกนันท์ ธรรมเลิศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงณัชชา ปนน้อย

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงณัฐติกานต์ ศรีทุม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปวีณา ชาวดร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงมงคลทิพย์ สุขอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงมธุรดา เกตุนิม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงวันรินทร์ ยอดสุวรรณ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงอรนุช แก้งดาภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา วัดวันทนียวิหาร  

อด ๔๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์ไชย
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๒ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ใจพี

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิเสน

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงพิกุลทอง พุทธา

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงทิพยมนต์ พรมทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงศิริพร ดุลบดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงธนัชพร ไชยอยู่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเม็ก วัดวิเศษสรรพคุณ  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๖
นางรุจิรา ไชยแสง

๑๗/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๗
นายอนุพงษ์ วรรณประเสริฐ

๐๓/๑๒/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านนำปู วัดโคเขตตาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๘
นายธีรภัทร ยศธิพานา

๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๑๙
นายปริญญา ลีนะอินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๐
นายธีรพงษ์ ศรีสร้อยพร้าว

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๑
นายจักรพรรดิ แซ่เฮ็ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๒
นายวีรภัทร จันทร์ดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๓
นายคมกฤษ จันสุภีร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๔
นายยุทธพงษ์ พลชารี

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๕
นางสาวณัฐธิดา จันทะแจ่ม

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๖
นางสาววนิดา ทองวิธิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๗
นางสาวอภิชญา ศรีคำตา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๘
นางสาวธันย์ชนก โคตรชมภู

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว วัดธาตุโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๔๒๙
นางบัวเงิน ไชยวัน

๐๘/๐๖/๒๔๘๘

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๐
นางผัน โพนทานิล

๐๑/๐๓/๒๔๗๗

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๑
นายถวิล กมลคร

๑๐/๐๖/๒๔๘๙

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๒
นางเนียนจันทร์ ทองธรรมชาติ

๐๕/๐๖/๒๔๘๙

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๓
นางนิตยา สุทธิวรรณา

๐๑/๐๕/๒๔๙๐
วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๔
นายศิริพล ศรีเคน

๑๕/๑๒/๒๔๙๕

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๕
นายบรรจง เสนาเจริญ

๐๗/๐๖/๒๔๙๘

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๖
นางเสาวภา ศรีเคน

๒๐/๐๒/๒๔๙๙

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๗
นางบังอร ยุบลวัฒน์

๑๖/๐๑/๒๕๐๐
วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๘
นางอรอุมาร์ ครุธวงษ์

๑๙/๐๖/๒๕๐๑

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๓๙
นายประยูร ทิพย์ปญญา

๑๐/๐๕/๒๕๐๒
วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๐
นางสาวรัตนา นามมีฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๐๓

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๑
นางบุญเลียง ทิพย์ปญญา

๑๕/๐๙/๒๕๐๓

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๒
นางลำดวน พิทักษ์สฤษดิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๐๖
วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๓
นายสัมฤทธิ

์

เวียงนนท์
๐๘/๐๙/๒๕๐๗

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๔
นายพิชิต มณีเพชร

๐๑/๐๙/๒๕๑๒

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๓ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๕
นางสาวสุปราณี ศรีสุนาครัว

๐๘/๑๐/๒๕๑๒

วัดมัชฌิมบุรี วัดมัชฌิมบุรี  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายชาญชัย ชาญศิลป

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกรวินท์ นามวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงชลธิชา เทียมสิงห์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๔๙
เด็กชายอาทิตย์ เศษเลิศ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายปญญากร พินิลมนตรี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ โพธิชาเนตร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายสุวิทย์ อิทธิจันทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงปยมน สุทธิวรรณา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๔
เด็กหญิงนุชจรี ศรีชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงนำหว้า มะลาลัย

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงปนัดดา ดีจริง

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๗
เด็กหญิงจันฑาทิพย์ พิมพ์ดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๘
เด็กหญิงปลายฝน อัสวาท

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี ศรีชัยมูล

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงจิณณพัต ศรีแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงวาสนา ขวัญเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แสนประสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ วัดศรีแก้วบัวบาน  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๓
นายณัฐวุฒ นาเข็ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๔
นางสาวอรรถภาวดี ปกเหนือ

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๕
นางสาวกิตติญา จันทร์สุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๖
นางสาวสุรัญญา บุคดีสุวรรณ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายพุฒิพงศ์ จันดาดาล

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงแพรตรี คนสะอาด

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพัชรีภรณ์ สิทธิวงษา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงจิราพร โยธาสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ พันพินิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ทับธานี

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๓
เด็กชายอานนท์ สัตตะพันธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๔
เด็กชายธนภัทร มูลทรัพย์

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายจิรเดช สงวนนาม

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๖
เด็กชายเศรษฐกิจ นีละนันท์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงธัญณัฐ นรินทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงปรียานันท์ ปดชาชน

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงอาทิญา บำรุง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๔ / ๒๙
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อด ๔๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงจิรัฐติกาล ดงแสนสุข

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายภูธเนศ เรียบร้อย

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงปนิดา อินนาทร

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายกิตกร เศษสมบูรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายจิระชาติ ประไพชาติ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๕
เด็กชายวีระภาพ บุญบุตตะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงมะลิวรรณ บรรเทาทุกข์

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงอารีญา เหล่าภักดี

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา รสดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงปยะพร หงอกขาว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สืบสง่า

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงกีรติ แก้วนวล

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงไอรดา ประวิสารัตน์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองหานวิทยา วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๓
นางขวัญหทัย คำมาติง

๑๑/๑๐/๒๕๑๑

วัดศรีสุธาทิพย์ วัดศรีสุธาทิพย์  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา วงศ์ดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โถมสันเทียะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๖
เด็กชายวิชนาด นามุลเสน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายณัฐพล หลอดทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๘
นายคุณกร ศรีสุนทร

๒๘/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๔๙๙
นายสหรัฐ สุราฃวงษ์

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายกันตพล นามูลเสน

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายพงษกรณ์ บุญเกิด

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงทิพยากรณ์ พรมศร

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงนภัสรา ปราศรัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงวรกมล ปะการัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงเฌอร์มาลย์ ศรีภิรมย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกฤชานันท์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๖
นายอิทธิศักดิ

์

สุกล้น
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๗
นายกฤษดา บุญเกิด

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๘
นางสาววิรากานต์ แสวงศิลป

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๐๙
นางสาวอารียา ภิรมอยู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๐
นางสาวจีรภัทร แก้วหาดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๑
นางสาวสุทธิดา พลวาป

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๒
นางสาวนำค้าง สีนนเคน

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายกิตติเดช นนทะปะ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงกนกอร ดอกไม้

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๕ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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อด ๔๖๕๙/๐๕๑๕
เด็กหญิงปวีณ์สุดา บุญเกิด

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พลเรือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงศิริวิมล นามวงค์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๘
เด็กหญิงวรัญญา อ่อนคำหล้า

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๑๙
นายภาคภูมิ เทพาหล

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายอธิวัตร ศริภิรมย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำแพงราช
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงศิรประภา ตรีฤกษ์ศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๓
เด็กชายวิทวัส ชุพรพวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายวีระพล เสวตร์วงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายบุลากร รัตน์สิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๖
เด็กชายทินกร ยศธิพานา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงประวีณา พากุล

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงวันวิภา เสนจันทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงอดิศา ชาภูวงษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาก้าว วัดสระมณี  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๐
นายธัญยธรณ์ รักษาสร้อย

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีภิรมย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงนรินนิภา พานเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๓
เด็กชายธนกร ลาดบุดดา

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิขุนทด

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง วัดอัมพวันวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายวรวุฒิ นามวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๖
เด็กชายปยะกร ตองอ่อน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงศศิประภา เอ้นแคน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงเมทะนี ไสโยธา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ แก่นวิจิตร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุนทรี สุทธินัง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงจุรีรัตน์ พรมโยพาส

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงอภิสรา สิทธิพรหม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงปวีณา แสนสูง

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงวานิตา ไชยปดถา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายสุนทร ภูมิศรีแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายอนุทัย ใสโยธา

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายกรีฑา ทรัพย์สมบัติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวฮมบุรา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๔๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา สมบัติกำไร

๒๑/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๖ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงสุชาดา พลสิมมา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงธนพร รู้กิจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงญาตา วิเชียรเครือ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๓
เด็กชายพงศธร สุนทรวัฒน์

๑๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงกานต์สินี ศรีสุนาครัว

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายชัชวาล ด้านวังขวา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๖
เด็กชายนนทชัย รัตนเพชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายธนพล มังมูล

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงปาณิศา บุญยอย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ดาษพินิจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงอัญชรี แก้ววิเชียร

๐๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงเปรมยุดา ภูมิศรีแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงยลลดา มนตรีพิทักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันดาดาล

๐๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐฑริกา ผาบหนูดำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) วัดสระแก้ว  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๕
เด็กชายนาวิน วิเศษศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาริวงษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายภูธเนศ วงเวียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงชุติมณน์ บุญสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงปรียาภร ดุลสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพรนภา กวานปดชา

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุนันทา ผลบุญ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงพุทธิดา พลค้อ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๓
เด็กชายดนุพล อินภูวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายนวพล นาคา

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๕
เด็กชายทัศน์พล โสดามุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายปยพัทธ์ ถึงปดชา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ โสดามุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แม่นหมาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เล็กบรรจง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นันตะบุตร

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ อินทร์ภูวงษ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงอัฉราวดี หงส์ศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงกมลเนตร คำออน

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงชลิดา คงแถลง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๗ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายธนวัฒน์ นันทานี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงศศินา ทีปะนิก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ หารดี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๘
เด็กหญิงอาทิตติยา ใจเปรียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนธาตุดอนตูม วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๘๙
เด็กชายเสวต ลักษณะศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายอนาวิล บุญเกือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายศุภชัย จำนงค์นิจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายจิรโชติ กาญจนารี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายอโนทัย แสงจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงทิพมาศ ศรีลาวงศ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงพัดชา ไชยเดช

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยา วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายสราวุฒิ มังกรแสง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๗
เด็กชายธีรนัย จันทรเสนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายอัครพล อุทัยศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๕๙๙
เด็กชายทักษพร ฤทธิมาร

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายชาคริต วรรณลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายทัดเทพ มาตราช

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงทิพย์อาภา นาเชียงใต้

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงณัฏฐนิช เวฬุวนาธรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงณิชมน คุณสิงห์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงจุฬารัตน์ ตามาลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงนิราภร ปดชาวงศ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงนำทิพย์ สุวรรณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงชุติมา สุวรรณคำ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงวิมลณัฐ บุญลำ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงชลาลัย ใจกว้าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหันน้อย วัดสันติวนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๑
นางปรางค์ทอง ดาบสมเด็จ

๑๑/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๒
นางธัญญาลักษณ์ พิลาแสน

๐๖/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๓
เด็กชายภูวรินทร์ เรียบร้อย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายภูวฤทธิ

์

รูปสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ เลปนากุล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงอภิญญา ไชยทองศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายเอกกวี แก้วปราณี

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายอมรเทพ ลาพภูปด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงวรลักษณ์ พูลเทกอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๘ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงพัชริดา รังแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงพรไพรลิน แก้วชิน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงบุญญารัตน์ สามเกลียว

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๓
เด็กหญิงศศิภา อย่างสวย

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายธนศิลป บุญสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายภูริพัฒน์ ศิริธร

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายธรณินทร์ สุริยภักดิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายปยะพงษ์ วงษ์สิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายเอกรินทร์ สีเหลือง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพัชราภา เชิญชม

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เชิญชม

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงธาราทิพย์ แจ่มใสดี

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงวิราสิณี ไพจาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงจตุรพิชพร คมคาย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงพิยดา เลขกระโทก

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงศวิตา แข็งแรง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพังงู วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๖
เด็กชายสันตกร นากองสี

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ หาญนาดง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๘
เด็กชายกฤษกร เบิกบานดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงจุฬารัตน์ สุดแสง

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงภัศรากรณ์ อิทธิจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิยดา สงวนนาม

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงอัษฎา พรมสากล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยอดจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๔
เด็กชายดนัย รูปสะอาด

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ใสสะอาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายอนุพงษ์ เมฆสาย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์อ่อน

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาดี วัดศรีบุญเรือง  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายธนิสร พัฒนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายธวัชชัย อำนาจเจริญ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายวิชานนท หาญณรงค์

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ อ่อนตา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๒
เด็กชายปยะวัฒน์ ทองหล่อ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงปาริฉัตร วันชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ จันทา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๑๙ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงอรปรียา บุญช่วย

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงกชกร วงษาหาราช

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านม่วง วัดศรีสุวรรณ  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๗
นายบุญมี ปะพะระ

๒๔/๐๔/๒๔๙๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๘
นายบุญเลิศ คงผดุง

๑๓/๐๔/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๕๙
นางมณีรัตน์ ไขแสงจันทร์

๑๒/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๐
นางสาวกมลรัตน์ เบญจจินดา

๑๕/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๑
นางเทียมจันทร์ ทองมัน

่

๐๘/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๒
นางสาวสุดารัตน์ พละกุล

๑๙/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๓
นางสาวอมรา คุริมา

๒๔/๐๑/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๔
นางสาวจุฑารัตน์ คำภิลา

๐๔/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๕
นางสาวมณทิฌา ทองมัน

่

๑๐/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายธนัชชา อุทัยแพน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๗
เด็กชายธนพนธ์ รสดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๘
เด็กชายเทพทัต ดวนดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงรัตนกร จันทรเสนา

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงพรปวีณ์ สิงหศิริ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงสุภิญญา นุนารัมย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงณัทฐิชา วิเศษดอนหวาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ชมจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายจิราวัฒน์ คัดตะโร

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายพลตระการณ์

พรมศร
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงรัชฎา พลวาป

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา เสริฐสาย

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเรืองชัย วัดศิริมงคลชัย  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๘
นางสมปอง ยุทธกล้า

๑๓/๐๓/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สาครเจริญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายสุรเดช ประทุมมาต

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายพัชระ หับสุภา

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายนพณัฐ คำภู

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายธนวัต อาจบำรุง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายธนัท อาจบำรุง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายกำปนาท สมบุญอิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายยืนยง ยุทธกล้า

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๗
เด็กชายวุฒิพร นามวงศ์ษา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายพัชรพล จันทคัต

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนวัง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๐ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีค้อ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงสุนิตรา โพธิศรี

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงธัญจิรา สิงห์เสนา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กหญิงพรรณทิวา เพชรนาดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงปองขวัญ จันทรเสนา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงพรไพลิน อินทพรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๖
เด็กหญิงรุ้งนภา แก้วศรีจันทร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๗
เด็กหญิงกนกศิริ ผันผ่อน

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพังซ่อน วัดสว่างโพนตาล  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๘
เด็กชายสุทธิพงษ์ เครือเนตร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายอภิชาต ชืนใจ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายวายุพัฒน์ จันทม่วง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายภูมินทร์ ยศรักษา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายธนทัต แจ่มใสดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงธนกร วงศ์ทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงวิลาสินี อาบสุวรรณ

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงชลธิชา วงศ์สิงห์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงปภัสสรา รักษาเมือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงฑิฆัมพร ผันผ่อน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดียว

่

วัดสว่างลัฏฐิวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๘
นางสาวจันทร์ไทย ไชยะตา

๐๒/๑๐/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๐๙
นายอธิวัฒน์ พิมพ์วงศ์

๐๔/๐๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๐
นางกนกกร วัดวาด

๑๒/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๑
นางสาวพิมพ์พรรณ จันทร์เสน

๐๕/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๒
นางสาววิภาวดี สาระรัตน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๓
นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๔
นางสาวเบญจวรรณ ทาคูบอน

๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๕
นางสาวพนิดา ศรีสังข์

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๖
นางสาวจุฑมาศ อุ่นสำโรง

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๗
นางสาวจินดารัตน์ โนนสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายจักรพงษ์ ภูหล้า

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายพิชิตชัย เศิกศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มาตะยาคุณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายกฤษฏา วงษ์นามน

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายสหรัฐ ใจน้อย

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายศิวกร ยิงกล้า

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

บุตรจันทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๑ / ๒๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายกวีศิลป ชัยวงศา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงศศิวิมล ยาเจริญ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงกรวรรณ ชำไธสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงวันวิษา เคนดา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงจิตติวรรณ ศรีชนะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงปนัดดา พันธ์ศิลา

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ ศิลา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงปยะธิดา สหารเวียง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงอัญชลี โสดาวาป

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายสหราช ไพพา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายสิทธิชัย

์

หงษ์คำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๖
เด็กชายศิริเดช มะลี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๗
เด็กชายภัทรกรณ์ บุญเมือง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๘
เด็กชายศรัณย์ อรุณา

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายลัทธวิทย์ ชัยยะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายกิตตินันท์ ปารัง

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีวะอุไร

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๒
เด็กชายกฤษฏา หงส์คำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายพลพล แซ่เซีย

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงชลธิชา หอมหวน

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงประไพพร เดชยศดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๖
เด็กหญิงปุณยนุช พลเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงฐิติมา หล้าศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุพัตรา มายอด

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๔๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา สีทับทิม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุชาดา สืบชมภู

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงนิตยา พิมพา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฐชยา ผาสุโพธิ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงอริสา โอชา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

คาดีวี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงจิรวรรณ พันธ์หอม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงกัลยา ชืนตา

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๗
เด็กหญิงเบญญภา เอกวงศา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วัดพัฒนาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายบรรพจน์ ชุมนุม

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๕๙
นายวรายุทธ สมสนุก

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๒ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๐
นายสรวิชญ์ ชีคะนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๑
นางสาวชืนกมล

่

มาละเภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๒
นางสาวจุฑามาศ ธนรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๓
นางสาวประภัสรา โสธร

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายเต็มศักดิ

์

วรรณประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๕
เด็กชายกิตติพศ ผาตากแดด

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายเจษฎา นิลเกตุ

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายสันติ เหมือดอดทน

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหียมเหิน

้

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายอัษฎาวุธ กันยารัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงทวิตรา อดทน

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๑
เด็กหญิงนันทิยา สุวรรณศรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงประณิตา จีระออน

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงยุพารัตน์ เทพบุรี

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
นาห่อม

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายธนรินท์ วิเศษศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รู้บุญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงธนพร โพธิผาราช

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงอรัญญา บุญซ่อน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านงิวมีชัย

้

วัดโพธิศรีสะอาด

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๗๗๙
นางรพีพรรณ บรรเทาทุกข์

๐๘/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๐
นางบุษยา สุริยา

๑๑/๐๙/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๑
นายสุรัชต์ ชาตะรักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๒
นางแพงศรี ศรีพงษ์วิวัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๓
นางสาวกิติยา คำสีลา

๑๒/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๔
นายทนงศักดิ

์

ศรีเสมอ
๐๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม วัดเวฬุวัน  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๕
เด็กชายนพฤทธิ

์

สิทธิจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา วัดศรีดาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงอาธิญา ลอยฟา

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา วัดศรีดาราม  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายไชยวัฒน์ นนทภา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายจิรายุ วงษ์ศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๖๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายอนวัฒน์ แสงจันทร์

๓๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงศิรินภาพร อัคคะศรี

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงศิขรินทร์ หมืนพล

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ วัดศรีสมบูรณ์  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงพรชิตา สุวรรณไตร

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงชัญญานุช จันทโย

๒๕/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงพัชรา วงษ์ชาลี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๓ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๕
เด็กหญิงสุธาทิพย์ นันทะศรี

๒๒/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงสุภาวดี สมบุตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงสุวนันท์ สิงห์คำปอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงสุวิมล ศฤงคาร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๗๙๙
นายวุฒิพงษ์ คำนุชิต

๐๔/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๐
นางสาวอัญชรินทร์ บุญอภัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาวแคทรีพร บุญศรี

๐๙/๐๕/๒๕๔๒ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

วัดศรีสุวอ  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๒
นางสาวอรัญญา คำปญญา

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวอิรทิรา ตูมร

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๔
นายศราวุธ เยียมโกสีย์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๕
นายประธานพร นามมูลสิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๖
นายศุภกิจ ใจดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๗
นายไกลวุฒิ เดือนกอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๘
นายธนวิชญ์ พัฒนันท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๐๙
นายธีรภัทร มูลเสนา

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๐
นายสหภาพ ปญญะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๑
นายคมสันต์ คำศรีรภาพ

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๒
นายกฤษฎา ชนะแสบง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๓
นางสาวกนกกร โนนทิง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๔
นางสาวอลิษา อ้วนกัลยา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๕
นางสาวสุมาลี ระมินโท

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๖
นางสาวเนรมิต มะณีจันทร์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๗
นางสาวสุดาพร ศรีวิเศษ

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๘
นางสาวพัชนิดา ก้านแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๑๙
นายสิมมา สำนวนเลิศ

๐๒/๐๕/๒๕๐๒
โรงเรียนบ้านโนนหอม วัดสุคันธาวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายนนทกานต์ บุญชำนาญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ นาทองลาย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายยศภัทร แสงปาก

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงปยธิดา สิงขรอาจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๔
เด็กหญิงปณฑิตา รสธรรม

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงยุวธิดา คำวันดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงษ์อินทร์จันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงจันทมณี สุวรรณดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๘
เด็กหญิงปณฑิตา มหาชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๒๙
เด็กหญิงชลธิชา พรมโนภาส

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๔ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงทัศนีย์ วงษ์เพชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา รดาฤทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุพรรณหงส์ มะลิงาน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๓
เด็กหญิงเยาวภา ศรีสุพรรณ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงอลิชา เตอุตลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง วัดทิพย์ศรีปญญา  

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๕
นางนงลักษณ์ ภูมิเพ็ง

๐๓/๐๕/๒๕๐๕
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๖
นายพงษ์จิต วารินอินทร์

๒๐/๐๙/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๗
นายยอดชาย กุลวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๘
นางสาวมะลิวัลย์ สมบูรณ์

๒๙/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านโพธิเหล่าวิชาคำสีดา

์

วัดปาบ้านโพธิ

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๓๙
เด็กหญิงกนกพรรณ มงคลชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกัลยาณี ผลาผล

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงชณิดาภรณ์ ภูมิดอนชัย

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๒
เด็กหญิงชนิดาภา ประเสริฐสังข์

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายชุติพงษ์ แสนอุบล

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา บำรุง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๕
เด็กหญิงทิฆัมพร แสงทวี

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๖
เด็กหญิงทิพวรรณ เวียงชง

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๗
เด็กชายธวัชชัย เสียงอ่อน

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๘
เด็กชายธีรพัฒน์ บูรพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๔๙
เด็กชายธีรวัฒน์ ประเสริฐสังข์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายธีระพล เงาสมรูป

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๑
เด็กชายธีระศักดิ

์

หาดชุม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายธีรเทพ ทิพย์โชติ

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๓
เด็กหญิงพัชนิตา ภูมิกา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๔
เด็กหญิงภัทรดา ไกรจันทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงภาวิณี พลมัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายภูวดล เกรงชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายภูวดล แสงวงษา

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๘
เด็กชายสหรัฐ เดือนา

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ทิพย์ประมวล
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุดาพร ศรีโคตร

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมบูรณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๒
เด็กหญิงเบญญาภา ฤทธิเจริญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๓
เด็กหญิงเสาวณีย์ พลชัย

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนกุดค้า วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๔
นางสาวประภาพร โพธิรัตน

๐๔/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๕ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๕
นางสาวเปรมจิตร ศรีหาเทพ

๐๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๖
นายวุฒิพงษ์ บุญยอด

๐๔/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๗
นายจิรายุทธ ชลลอก

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๘
นายสุรเชษฐ์ พิลาดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๖๙
นายวรากร ง้าวสูงเนิน

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๐
นางสาวนันท์นภัส ภูมิประสาท

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๑
นางสาวอธิตา ปญจะรักษ์

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๒
นางสาวสุนันทา หลวงกอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๓
นางสาวอารีรัตน์ บุญปน

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๔
นายณัฐวุฒิ มีแวว

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๕
นายสนธยา เสมามิง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๖
นางสาวธัญญารัตน์ ภาษิต

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๗
นางสาวอินธิรา บุดดีคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๘
นางสาวสุพรรณวิภา โอษฐ์ละออ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๗๙
นางสาวฐิดาพร อโนนาม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายพัฒพงษ์ อำพรทิพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๑
เด็กชายรัฐธรรมนูญ ไตรยันโพธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๒
เด็กชายธนดล ทันตาหะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๓
เด็กหญิงสาธิตา จักสวนวัว

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายกรณรงค์ มะลามล

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๕
เด็กชายสัตตยา แสนมนตรี

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงอมลรดา กุมสุระ

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงมัณฑนา มณีกัลย์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๘
เด็กหญิงประกายฟา บุดดีคำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๘๙
เด็กหญิงดารารัตน์ จินารักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ พิลาดี

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงดาราพร ผลจันทร์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงวัชรีวรรณ จันทร์สมคอย

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๓
เด็กหญิงชญานิษา แสงชาติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงธิวาภัทร คำชลทา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงภรณ์นิภา ปญจะรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงประกายแก้ว

ธิปมวล
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงเยาวเรศ ลือชาพันธ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๘
นายสนอง ปานเชียงวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๐
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๘๙๙
นายวงศ์เรียน เหมือนสีเลา

๓๐/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๖ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายอานันท์ ภูกิงพลอย

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงวันวิสา พงศ์ธนู

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ สมบัติกำไร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงปาริชาติ เกตุวิเชียร

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน วัดโพธิศรีทุ่ง

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายอิทธิพล พรมมา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายวัชระ คำหวาน

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงพิยดา ทะศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงสิริโสภา คำวันดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธนาภูมิ แสงโทโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายธีรวุธ ศรีชัยมูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายปเฉลิม ต้นจันทน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๑
เด็กชายพีรภัทร แก่นพันธ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๒
เด็กหญิงฐิติมา ศรีชัยมูล

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคำเจริญ วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๓
นางสาวกมลชนก สมสนุก

๑๑/๑๑/๒๕๓๕

วัดอุดมอินทราวาส วัดอุดมอินทราวาส  

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๔
นายฤชากร จันสุภีร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๕
นายชัชวาล บวบทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๖
นายรัฐธรรมนูญ ชาติวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๗
นายณัฐาพร ประจำรัตน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๘
นางสาวพัชราภรณ์ บุญไชย

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๑๙
นางสาวสุจิตรา โมคา

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายปทนาพล บุญพา

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายศุภกร ชานอก

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๒
เด็กชายธาวิน คำทองอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายเจษฏา บุญพา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายนพรุจ ยำยวน

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๕
เด็กหญิงภัชราภรณ์ เวชไทสงค์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๖
เด็กหญิงจิราวรรณ ศรีเดช

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายอัคพล สีดาใหญ่

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๘
เด็กหญิงพุทธธิดา แสงขาน

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงวรรณรดา ลีโพนทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงศุภากร จรุงพันธ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๑
เด็กหญิงจุฬาณี ยืนนาน

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงธิชาดา พังภี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา
วัดปาสามัคคีสันติธรรม

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๓
เด็กชายมงคล บุญพา

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงวรรณษา นันทะสอน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดอุดรธานี  ๒๗ / ๒๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๕
เด็กชายศิริพงศ์ อำพล

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุพัตรา ไวพจน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายอดิศักดิ

์

สมลำ
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๘
เด็กชายเดชศักดิดา

์

นันทะสอน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๓๙
เด็กชายไชยา บุญภา

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ นันทานี

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงสิริวิมล พันธ์ดูล

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย วัดพระแท่น  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๒
นายสุระพล บุญญะรัง

๐๑/๑๐/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๓
นายไพรัช อู่จอหอ

๑๙/๐๑/๒๕๐๐
โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๔
นางบุญลี บุญญะรัง

๐๑/๐๘/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๕
นางจินตนา จอดนอก

๐๕/๐๗/๒๕๐๗
โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๖
นางคำผัด อู่จอหอ

๐๖/๐๖/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๗
นางอ่อนจันทร์ รัตนะ

๐๑/๐๗/๒๕๐๘
โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๘
นายอภิชาต อ่อนโก้ก

๐๕/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๔๙
นางสุธารัตน์ มังมูล

้

๑๙/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๐
นางรำภา เจริญสุข

๑๐/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๑
นายเกียรติศักดิ

์

โยธวงษ์
๑๐/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๒
นายจิรายุทธ์ มังมูล

้

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๓
นางสาวปวีณา สุทารัมย์

๐๔/๐๗/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๔
นางสาววิลาวัณย์ ศรีมี

๒๘/๐๕/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๕
นางสาววนิดา จันทะศรี

๒๗/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๖
นายวุฒิศักดิ

์

มังมูล

้

๐๕/๐๖/๒๕๓๖

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๗
นายภาคินัย อู่จอหอ

๒๐/๐๕/๒๕๓๗

โรงเรียนบ้านเชียงดา วัดพรสวรรค์  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๘
นางสาวนภสร กิงมิงแฮ

่ ่

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๕๙/๐๙๕๙
นางสาวพรพรรณ วรรณพราหมณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๐
นางสาวอังคณา ประจักใจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๑
นางสาวเด่นจันทร์ อิมชมชืน

่ ่

๐๗/๐๙/๒๕๒๗

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร วัดบูรพา  

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายภีรวัฒน์ ศรีโยธี

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๓
เด็กชายฤทธิรงณ์ พรมจำปา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายพรเทพ ประขันธ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายวีรภัทร นามเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ภาระไพ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายอนพัทย์ พุทธชาติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายณัฐวุธ อุสาห์ดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๖๙
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเกิด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายกฤษฎา สมบุญมี

๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๑
เด็กชายอดุลวิทย์ ประจำนวน

๑๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายเชาวรินทร์ ชัยพระคุณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายกฤษฎา โคตวิทย์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงณิชกานต์ ดวงจันทร์ดา

๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงวรรณภา เบ้าประทุม

๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงพรวิภา ดวงแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา

วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงพรพิมล ลาดบาศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
วัดโพธิชัย

์

 

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายสุทธิลักษณ์ อ่อนชาติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลัก วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงวิพาดา หัสรินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

อด ๔๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กชายพิชัยยุทธ แท้สูงเนิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลไชยวาน วัดไชยนาถวราราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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